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Przegląd zmian w prawie podatkowym – najnowsze projekty
ustaw i rozporządzeń.
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przez naczelników urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie upoważnienia do
przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich
rachunkach raportowanych

VAT
Projekty
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w
sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w
zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) określa szczegółowy zakres danych
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. W projekcie rozporządzenia zmieniającego w
celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych zaproponowano
uregulowanie kwestii dotyczącej wprowadzenia możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP
do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, zwanej dalej „ustawy o VAT”, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą
płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez
podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami
normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi
śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Ponadto w celu wyeliminowania
wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU) oraz procedur
doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym niektóre przepisy rozporządzenia.
Wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty „RO” i „WEW” nie były oznaczane GTU. Zmieniono
regulację dotyczącą stosowania oznaczenia „TP” poprzez wprowadzenie progu kwotowego dla
oznaczania takich transakcji (15 000 zł). Po stronie sprzedaży rozszerzono stosowanie oznaczenia
„MPP” na wszystkie transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności, również te w przypadku,
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których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie. Doprecyzowano, jakie
transakcje uznaje się za transakcje zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi. Uregulowano
wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy
powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z
powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Ponadto
wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty RO nie były oznaczane symbolami procedur. Po stronie
zakupu również rozszerzono stosowanie oznaczenia „MPP” na wszystkie transakcje objęte
mechanizmem podzielonej płatności, również te, w przypadku których mechanizm podzielonej
płatności stosowany jest dobrowolnie. Doprecyzowano zapisy dotyczące wykazywania danych w
zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji. Wprowadzono regulację dotyczącą wykazywania
w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT,
dokumentem „WEW”.
Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje przepisy pod względem merytorycznym i
formalnym oraz reguluje kwestię zbiorczego wykazywania faktur uproszczonych wystawionych
zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur wystawianych w formie biletu jednorazowego.
Wprowadza oznaczenie „MPP” dla mechanizmu podzielonej płatności stosowanego dobrowolnie, a
także regulację dotyczącą wykazywania w ewidencji korekt in-minus, o których mowa w art. 86 ust.
19a ustawy o VAT, dokumentem „WEW”. Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie wywiązywania
się z obowiązków ewidencyjnych.

Stan: 17.03.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkami.
Link

Akcyza i cło
Projekty
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru
zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem
hybrydowym
Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w
sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego
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pojazdem hybrydowym, wynika ze zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), która zostanie wprowadzona ustawą z dnia … o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Nowelizacja ustawy wprowadza
upoważnienie nakładające na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek
określenia wzoru wydawanego przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia stwierdzającego
zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego stanowiącego pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt
13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 110) o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej,
uwzględniając zasady rejestracji tych samochodów osobowych oraz konieczność ich identyfikacji.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia, które wykonując delegację
ustawową zawartą w art. 163a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, określi
wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, o którym mowa w
art. 163a ust. 1 tej ustawy.

Stan: 12.03.21 – Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Link

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów których przewóz jest objęty
systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami
opałowymi
Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, ze zm.), wydanego na podstawie art. 3
ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859, z późn. zm.) wynika z ustawy o
zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD35). Ustawa ta wprowadza
zmianę brzmienia art. 3 ust. 6 pkt 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej „ustawą SENT”, dotyczącą towarów
przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.
Zmiana rozporządzenia ma na celu stosowanie jednolitych zasad postępowania w przypadku
towarów objętych systemem monitorowania przewozu i obrotu, bez względu na to czy towary te
zostały objęte systemem poprzez ich wskazanie bezpośrednio w ustawie, czy też w rozporządzeniu
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wydanym na mocy tej ustawy. Projekt zawiera przepis przejściowy, który reguluje sytuację przewozu
towarów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia projektowane rozporządzenia. W myśl
przepisu przejściowego, do takich przewozów stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w
brzmieniu dotychczasowym. Ponadto organizacja zrzeszająca gazowe podmioty gospodarcze wnosiła
o zwiększenie z 61 kg do 69 kilogramów, maksymalnej masy brutto w przypadku gazu LPG
przewożonego w butlach, Kierując się zasadnością przedstawionego wniosku, niniejszym
rozporządzeniem zwiększona została do 69 kilogramów masa brutto towaru CN ex 2711 (gazu LPG), w
opakowaniach jednostkowych, których przewóz nie jest objęty systemem monitorowania. Przepisy
projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Stan: 10.03.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja 2021 r.
Link

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utrwalania
obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej
Przepis art. 76 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.) wprowadza możliwość przesłuchania kontrolowanego lub świadka
przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Jednocześnie przebieg przesłuchania
utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Opracowanie projektowanego
rozporządzenia, stanowiąc realizację ustawowego upoważnienia zawartego w art. 76 ust. 6 ustawy,
pozwoli na rzeczywiste wykonywanie czynności przesłuchania na odległość, co wpłynie korzystnie na:
1) szybkość wykonywania czynności kontroli celno-skarbowej;
2) ograniczenie wydatków związanych ze stawiennictwem kontrolowanych lub świadków oraz
delegowaniem kontrolujących;
3) jakość wykonywanych czynności, co będzie wynikało z reakcji kontrolujących na przebieg
przesłuchania w czasie rzeczywistym.
Przyjęcie projektowanego rozporządzenia ureguluje:
1) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów
kontroli celno-skarbowej;
2) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów;
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3) sposób i tryb udostępniania kontrolowanemu, reprezentantowi kontrolowanego i pełnomocnikowi
zapisu obrazu lub dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu obrazu lub dźwięku;
4) wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu obrazu lub dźwięku.
Powyższe kwestie zostaną uregulowane z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia
utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym
ujawnieniem, a także zapewnienia, aby wysokość opłaty za sporządzenie i kopii odpisu odpowiadała
rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii zapisu obrazu lub dźwięku.
Stan: 4.03.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Podatki dochodowe
Weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia
oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych
Rozporządzenie weszło w życie dnia 6 marca 2021 r.
W związku z szeregiem zmian wprowadzonych do ustawy o CIT, wynikających m.in. z ustawy z
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), ustawy z dnia 19 czerwca
2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), konieczne jest opracowanie nowych formularzy
podatkowych odzwierciedlających te zmiany. Ponadto odzwierciedlenia w nowych formularzach
wymagają zmiany wprowadzone do ustawy o CIT ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2122). Podatnik,
który chce skorzystać z ryczałtu zobligowany będzie do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w
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podatku CIT do nowych wymogów systemowych, tj. uwzględnienia w podstawie opodatkowania tych
kategorii świadczeń, które w przeciwnym wypadku pozostałyby nieopodatkowane lub mogłyby zostać
opodatkowane podwójnie. Dodatkowo przedmiotowe rozporządzenie określa wzory informacji CIT/8S
i CIT/8SP, które wymagają zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym. Konieczność
modyfikacji formularzy CIT/8S i CIT/8SP wynika z obowiązku monitorowania wykorzystywanej przez
przedsiębiorców prowadzących na terenie SSE i na terenie objętym decyzją o wsparciu, pomocy
publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej w formie zwolnienia
podatkowego. Wprowadzono także zmiany techniczne i doprecyzowujące w informacji CIT/WZ
(odpowiednio w CIT/WZG) w bloku D i E (odpowiednio E i F w CIT/WZG) oraz w odpowiednich blokach
dotyczących rozliczenia tzw. zatorów płatniczych w zeznaniach CIT-8, CIT-8AB i CIT/IP, mające na celu
umożliwienie podatnikom prawidłowe wypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach ustawy
o CIT. 2.
Rozporządzenie ma na celu dostosowanie formularzy w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. regulacji ustawowych i umożliwienie tym
samym podatnikom wykonanie obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych
przepisów. Ponadto z uwagi na konieczność dopasowania dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT
do nowych wymogów systemowych 1) Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm.zawartych w ustawie
nowelizującej w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem
od dochodów spółek kapitałowych, istnieje potrzeba wprowadzenia nowego formularza CIT/KW –
informacji o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z
wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, stanowiącego załącznik do
zeznania CIT-8.

Link

Projekty
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie
przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty
poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób
prawnych
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, zwanej dalej „ustawą o CIT”, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom
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skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty
poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie
wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w
zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
W aktualnej sytuacji obowiązywania stanu epidemii zasadne jest wprowadzenie dla
podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia
podatku dochodowego.
Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty
należnego podatku do końca czerwca 2021 r.
Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok
podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Będą oni mieli
wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku.
Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok
opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r.
objęci zostaną tą regulacją.
Podstawę prawną wydania rozporządzenia dotyczącego przedłużenia terminów na wykonanie
obowiązków podatkowych stanowi art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa,
zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego (z wyjątkiem terminów
określonych w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118),
określając grupy podatników, którym przedłużono terminy, rodzaje czynności, których termin
wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu.
Analogiczna regulacja została w zmianie zawartej w art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2021
r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 86, druk
senacki nr 335). W związku z tym, że przedłużenie tego terminu może skutkować pogorszeniem
płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w ustawie tej zawarto również mechanizmy
umożliwiające poprawę płynności finansowej tych jednostek (art. 6, art. 32 i art. 33 ustawy). Aktualny
etap prac nad ustawą nie gwarantuje jednak, że przed dniem 31 marca br. zmiany te wejdą w życie. Z
tego względu konieczne jest wydanie rozporządzenia przedłużającego ten termin, które to
przedłużenie zostanie potwierdzone w drodze ustawy w przypadku wejścia w życie zmiany
przewidzianej w art. 16 pkt 1 ustawy.

Stan: 16.03.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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Link

Pozostałe
Projekty
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie określenia zadań
Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części
przez naczelników urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania
W obecnym stanie prawnym kontrola podatkowa oraz czynności sprawdzające są
wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze ich właściwości, uregulowanym w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie
terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników
urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej
Informacji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 393, z późn. zm.).
Jednakże w celu usprawnienia działań Krajowej Administracji Skarbowej i podniesienia jej
efektywności w zakresie wykonywanych zadań ustawowych, zachodzi potrzeba rozszerzenia
wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających przez naczelników urzędów
skarbowych na obszar całego województwa, w którym ww. organy podatkowe mają swoje siedziby.
Zasadne jest wydanie, zgodnie z delegacją zawartą w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.), rozporządzenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie określenia zadań Krajowej Administracji
Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez naczelników
urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania, na podstawie którego
naczelnicy urzędów skarbowych uzyskają uprawnienie do wykonywania, na obszarze całego
województwa, w którym znajduje się siedziba danego naczelnika urzędu skarbowego, zadań
wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających. Przy czym projektowane
rozporządzenie nie będzie miało zastosowania do tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie umożliwi optymalne wykorzystanie zasobów
kadrowych w komórkach kontroli podatkowej i czynności sprawdzających w urzędach skarbowych na
obszarze działania izby administracji skarbowej. Ponadto rozporządzenie to powinno wyeliminować
ryzyko spiętrzenia działań obejmujących kontrole podatkowe i czynności sprawdzających w jednym
urzędzie skarbowym w ramach danego województwa, co pozwoli lepiej zarządzać kontrolą podatkową
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i czynnościami sprawdzającymi jako następstwem procesu analitycznego przeprowadzanego z
poziomu izby administracji skarbowej.

Stan: 9.03.21 – Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po dniu ogłoszenia.
Link

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie
upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z
informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych
Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie do obecnie funkcjonującej siatki
wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. na mocy
rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika
urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 2456). W związku z tym istnieje
potrzeba delegowania zadań w szerszym niż obecnie zakresie do innych organów Krajowej
Administracji Skarbowej w odniesieniu do wymiany informacji o amerykańskich rachunkach
raportowanych. Wprowadzone zmiany przyczynią się do sprawnego i efektywnego wykonywania
obowiązków związanych z realizacją postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie
poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa
FATCA (dalej: „ustawa”).
Na podstawie projektowanego rozporządzenia upoważnia się naczelników urzędów
skarbowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do
których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
do przeprowadzania kontroli amerykańskich rachunków raportowanych, o której mowa w art. 8
ustawy (kontrola wykonywania przez raportującą polską instytucję finansową obowiązków związanych
z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych, w celu weryfikacji informacji
przedstawionych w zawiadomieniu strony amerykańskiej), z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu
działania tych organów oraz miejsca siedziby podmiotu, którego dotyczy ta kontrola. Dotychczas te
czynności były wykonywane przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego na mocy
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do
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przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich
rachunkach raportowanych (Dz. U. poz. 435).

Stan: 3.03.21 – Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.
Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Nazwa Deloitte odnosi się do jednego lub kilku podmiotów Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich podmiotów
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